
Informacja z XII  sesji Rady Miejskiej 

 

 W dniu 29 września 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się  

XIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. 

 Obrady przebiegały zgodnie z porządkiem sesji ustalonym przez Przewodniczącego, 

który radni zatwierdzili jednogłośnie. Po ustaleniu porządku obrad Rada Miejska wysłuchała 

sprawozdania Burmistrza Strzelec Krajeńskich z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od   

28 sierpnia 2015r. do 28 września 2015 r., w którym Burmistrz przedstawił działania 

związane z likwidacją skutków nawałnicy, która nawiedziła gminę w 1 września, a także 

obszerne informacje z przebiegu realizacji inwestycji i działań Urzędu Miejskiego. 

 Następnie Rada Miejska rozpatrzyła informacje przedłożone przez Burmistrza:                       

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz o  kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku.  

 Skarbnik zreferował przebieg wykonanie budżetu, powiedział, że wykonanie budżetu 

przebiega prawidłowo i nie zagraża  nam żadne niebezpieczeństwo. Plan dochodów za 

półrocze został wykonany bardzo dobrze i wynosi 55,46%, a plan wydatków wykonano               

w wysokości 45,52%, również  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze pozytywnie 

zaopiniowała  przedstawione  informacje w sprawie wykonania budżetu. 

 Podczas dyskusji w przedmiocie przedstawionych informacji Burmistrz i Skarbnik 

odpowiedzieli na zapytania radnych. 

  Przedmiotem dalszych obrad było rozpatrzenie trzech projektów uchwał 

przedłożonych przez Burmistrza.  Wszystkie przedłożone projekty zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez stałe komisje Rady Miejskiej i na sesji przyjęte przez Radę w głosowaniu 

jawnym.  

Pośród przyjętych uchwał Rada Miejska dokonała zmiany uchwały budżetowej na 

2015 rok, wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków,  zwiększając dochody 

budżetowe o kwotę 48.127,02 zł oraz wydatki budżetowe o te samą kwotę. Na sesji Rada 

Miejska głosowała nad projektem uchwały wraz z zaproponowanymi przez Burmistrza 

autopoprawkami, w tym autopoprawką zwiększającą dotację przedmiotową dla  

Strzeleckiego Ośrodka Kultury o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na  zakup samochodu 

niezbędnego do prowadzenia działalności przez SOK.  Po zmianach wprowadzonych  na XIII 

sesji plan  ogólny dochodów budżetu zamyka się kwotą 51.065.051,08 zł, natomiast plan 

ogólny wydatków kwotą 51.365.015,08 zł. Uchwałę zmieniającą budżet wraz                                                  

z autopoprawkami radni przyjęli większością głosów,  wynikiem głosowania: 14 głosów za               

i 1 głos przeciw.  

Ponadto Rada przyjęła dwie uchwały stanowiące o przystąpieniu do opracowania 

planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście. Pierwszy przyjęty 

projekt  dotyczył obszaru w rejonie cmentarza przy ul. Przemysłowej, gdzie planem objęto 

również strefę ochronną dla cmentarza. Drugi projekt dotyczył terenu w rejonie ul. 

Katedralnej, ul. Północnej  i ul. Sienkiewicza, gdzie zostanie opracowany plan miejscowy dla 



nieruchomości zbytej przez gminę w trybie przetargu nieograniczonego, która planowana 

jest przez nabywcę gruntu  pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną.   

 W dalszej części obrad Rada Miejska przeprowadziła wybory tajne ławników 

sądowych na kadencję w latach 2016-2019. Do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich 

spośród trzech kandydatów, Rada wybrała dwóch ławników: Pana Jerzego Janusza 

Cichockiego i Panią Hannę Marię Ratajczyk. Nie dokonano wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Gorzowie Wlkp. do orzekania w sprawach z zakresu prawa  pracy, wskutek 

braku zgłoszenia kandydatów. 

 W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni poruszyli sprawy: planów 

dotyczących urządzenia miejsc parkingowych przy ul. Ludowej; zwiększenia monitoringu 

przez Policję terenu między ulicą Ludową a Południową; pomalowania progów zwalniających 

w celu ich lepszego uwidocznienia, między innymi na ul. Wyszyńskiego przez Szkole 

Podstawowej i na ul. Słowackiego;  terminu likwidacji muld na odpady wielkogabarytowe na 

terenie sołectw raz usprawnienia odbioru gabarytów z tych miejsc; o wpisanie do planu 

budżetu na rok 2016 wykonania remontu ulicy Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich w oparciu                                           

o dofinansowanie ze  środków  Urzędu Marszałkowskiego, z działania „budowa                                       

i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. 

Na zgłoszone wnioski i zapytania radnych Burmistrz Mateusz Feder udzielił 

wyczerpujących odpowiedzi obiecując, że poszczególne propozycje radnych zostaną 

rozważanie pod kątem  możliwości ich zrealizowania. 

 W punkcie obrad przewidzianym na zgłaszanie wniosków i zapytań przez sołtysów, 

zainteresowani sołtysi pytali między innymi o sprawy: pomocy finansowanej dla osób 

poszkodowanych   w nawałnicach oraz o techniczne sprawy związane z dalszym usuwaniem 

jej skutków; harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz śmieci ze świetlic 

wiejskich  i egzekwowania tego harmonogramu od Zarządu Związku SGO5;  zaawansowania 

działań  w sprawie  budowy kanalizacji wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Przyłęgu. 

 Na poroszone przez sołtysów sprawy odpowiedzi udzielił pan Burmistrz oraz 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Sesja została zamknięta o godz. 17.10 po wyczerpaniu porządku obrad. 

Uchwały przyjęte przez Radę na XIII sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronach internetowych Urzędu Miejskiego -  menu przedmiotowe „rada miejska”,                  

zakładka „uchwały Rady Miejskiej”. 
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